Vloga za izdajo izpisa iz evidence
(dvojnik spričevala, nadomestna javna listina)
1.
Če imetnik oziroma upravičenec izgubi spričevalo oziroma obvestilo o uspehu ali se to poškoduje,
uniči ali odtuji oziroma ponaredi, mu šola izda nadomestno javno listino v obliki izpisa iz
evidence na podlagi izjave, v kateri se navedejo razlogi za izdajo nadomestne javne listine. (30.
člen Pravilnika o šolski dokumentaciji v srednješolskem izobraževanju (Uradni list RS, št. 30/18))

IZJAVA
Ime in priimek
Datum in kraj rojstva
Dekliški priimek
(ženske)

Leto izdane listine
Stanujoč/-a
Ulica in hišna številka
Poštna številka
Kraj
Razlog za izdajo
nadomestne listine
Vrsta nadomestne
listine (označi s križcem)
Spričevalo _________ letnika
(če ste zaključili letnik s pozitivnim uspehom)
Obvestilo o uspehu __________ letnika
(če ste obiskovali ta letnik, vendar ga niste uspešno zaključili)
Spričevalo o zaključku izobraževanja
(uspešno opravljen zaključni izpit)
Obvestilo o uspehu pri zaključku izobraževanja
(Izpis doseženih ocen na zaključnem izpitu)
Drugo

Vaš kontakt v primeru
napak ali nejasnosti
(telefon in e-pošta)
Datum:

Podpis:

2. POLOŽNICA 1
Imetnik, ki izgubi javno listino, odda izpolnjeno, podpisano in skenirano IZJAVO skupaj s
potrdilom plačane POLOŽNICE z ustreznim zneskom (administrativni stroški izdaje listin) po
elektronski pošti na: info@frizerska.si.
Administrativni stroški izdaje listin:
•

za izpise izgubljenih dokumentov zadnjih petih let – 20,00 EUR,

•

za izpise starejših dokumentov – 30,00 EUR,

•

za stroške dela izdaje sklepa o verodostojnosti izdanih javnih listin zavoda – 20,00 EUR.

Cene veljajo za en izpis. Če je izpisov več, se znesek ustrezno poveča.
3. POLOŽNICA 2
Plačati morate tudi upravno takso, ki jo predpisuje Zakon o upravnih taksah (UL RS, št.
106/2010). Takso je potrebno plačati neposredno na državni podračun: SI56 0110 0100 0315 637,
Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo – državne,
Referenca v dobro: SI11 70025 (šifra proračunskega uporabnika) – 7111002 (podkonto).
Če preklicujete več izvirnikov, plačate znesek, ki temu pripada (glejte tabelo 1).
Tabela 1
ŠTEVILO IZPISOV
1
2
3
4
5

€
1,81
3,62
5,43
7,24
9,05

4.
Na podlagi popolne vloge (izjave ter plačanih stroškov izdaje izpisa iz evidence in upravne takse)
šola izda izpis iz evidence najkasneje v roku 15 dni (4. odstavek 179. člena ZUP (Ur. l. RS št.
80/99, 70/2000, 52/2002, 73/2004, 22/2005-UPB1, 119/2005, 24/2006-UPB2, 105/2006-ZUS-1,
126/2007, 65/2008, 47/2009, 48/2009, 8/2010)).
Želene dokumente pošljemo po pošti s priporočeno pošto.

